
 
 
 

 
 

PARADESPORTO ESCOLAR  

AULAS - ON-LINE 09 

 
TURMA: 11 a 13 anos 

NOME DA ATIVIDADE:   Guerra de Papel 

DURAÇÃO: 45 minutos. 

OBJETIVO:  Agilidade, noção temporal e percepção auditiva, coordenação. 

RECURSOS MATERIAIS: Jornal, revista, cadernos sem uso, saco ou fronha velha. 

DESENVOLVIMENTO: Com as folhas de papel você deve confeccionar várias bolinhas. Depois          
vai dividir o espaço em dois, separando com uma linha no meio. 
Os dois participantes (ou mais) começam com o mesmo número de bolas no seu campo, e                
com o tempo estipulado de um minuto devem lançar a bola para o campo adversário. Ganha                
quem estiver com menos bola no sem campo quando acabar o tempo. O tamanho da quadra                
pode variar conforme o número de participantes. 

VARIÁVEIS POR DEFICIÊNCIA  

DEFICIÊNCIA AUDITIVA: O mediador deverá demonstrar os exercícios visualmente ou pela           
Língua Brasileira de Sinais (libras). 

DEFICIÊNCIA FÍSICA: Respeitar funcionalidade de cada deficiência. Para as pessoas que           
utilizam cadeiras de rodas, desenvolver em um local em que o participante consiga se              
deslocar sem auxílio sendo que o participante pode jogar sentado ou deitado no chão. Se               
certificar que a superfície não ocasione nenhum risco.  

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: Demonstrar o desenvolvimento da atividade, através da         
linguagem corporal, ou realizar o circuito guiando o participante pela mão, repetir quantas             
vezes for necessário e utilizar objetos de uso diário para que o participante compreenda os               
comandos. 

DEFICIÊNCIA VISUAL: Desenvolver reconhecimento tátil do material e do local para           
identificar o espaço, deve-se demarcar o campo com um barbante colado ao chão com uma               
fita por cima, para que fique em alto relevo. As bolas de papel devem ser envolvidas com                 
papel alumínio ou sacola para que façam barulhos. O participante também pode jogar             
sentado/deitado no chão. Feito isso, o jogo segue da mesma forma indicado acima, sendo              
que participante deverá acompanhar o vídeo e o comando de voz no seu mediador. 



PROFESSORES RESPONSÁVEIS: 
● Emanuella Grah de Souza 
● Liliane do Rosário Rodrigues Nunes 
● Sesuana Inaye Aparecida Magalhães da Rosa 
● Wilson Bortoli Júnior 

 

DIRETORIA RESPONSÁVEL: 

● DIRETORA GERAL DO PARADESPORTO: Giselle Margot Chirolli 

● COORDENADORA DO PARADESPORTO ESCOLAR: Karla Costa de Liz 

● COORDENADORA DA NATAÇÃO INFANTIL: Samira Valle Sasse 

 


